ብኸመይ ናይ ምግቢ ውህስና ሓረስታይ ትግራይ ይረጋገጽ አብ ኸባቢና ብዘሎውና ዓቅሚ ተጠቂምና

አብ ቀረባ እዋን ከም ዝሰማእኽዎ ልእሊ 1 ሚሊዮን ናብ ማይን ሓመድን ዝኸተተ ሓይሊ ሰብ ከም ዘለና ሰሚዐ ብጣእሚ ውን
ታሕጊሰ አነውን ዝኮነ ሓሳብ መጺኡለይ ምናልባት ክጠቅም ይኽዕል እዩ ኢለ ሓሳበይ ይገልጽ አለኩ አብ ህርሻ ወይ ድማ አብቲ
ሞያ ትነጥፉ ዘለኹም ድማ አስፊህዎ ራእይዎ እሞ እዙይ ሓይሊ ሰብ ተጠቂምና ንህድ ህድ ገባር አብ ኽረምቲ ማይ ዝዓቁረላ
ጉድጓድ ተትፋሓረሉ እሞ ብማይ ጠብታ {ድሮብ እሪጌሽን} ሓረስታይ ትግራይ ሓጋይ ምስ ኽረምቲ ምህርቲ ዘሰስነሉ ተትፍጠር
እሞ ንዓርሱ ቀይሩ ንሓገሩውን ምተረፈ ኔሩ ይብል ከም ዝፍለጥ መብዛህቱ ማህበረሰብና ሓረስታይ እዩ ሓረስታይና ተተቀይሩ
ድማ አብ ዝሓጸረ ግዘ ዘሌቄታዊን ውሁስን ካብ ተጸባይነት ነጻ ዝኾነን ሓሓሊፉ ዝፍጠር ናይ ተፈጥሮ ድርቅውን ዝጻወርን ዝምክት
ሓይሊ ክህልዎና ይኽዕል እዩ ኢለ ይዓምን እዙይ ድማ ይካዓል እዩ .

ዘድሊዩና ነገራት
ሓይሊ ሰብ
ነቲ ማይ መዕቆሪ ጉድጓድ ዘዳሉ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ
በርሚል
ነቲ ማይ ጠብጠብታ ዝኸውን {ድሮብ ኢሪጌሽን} ካብቲ ዓቢ ጉድጓድ ማይ አምጺኻ ናብ እቲ አትኽልታት መክፋፍሊ
ዝኸውን ሞቆሪ በርሚል
እምኒ ወይ ድማ ዕንጸይቲ
እቲ ማይ መከፋፈሊ በርሚል አብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዶብ መበሊ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዝምረጸሎ ድማ ምእንቲ እቲ ማይ
ካብቲ በርሚል ክኻፋፈል ከሎ ሓይሊ ምእንቲ ክህልዎ እዩ
ቱቦ ፕላስቲክ
እቲ ማይ ዝመሓላለፈሉ ቱቦ እንትኸውን ኖዃል ኖዃል ኬርካ ማእረ በዝሒ ምስቲ ተኽሊ ክተስቲ ዮ ትደሊ እንትኾን እታ ኖዃል
ድማ አብ እግሪ እታ ተኽሊ ትኸውን እዙይ ድማ ማይ ከይባኽንን እቲ ተኽሊ ወይ ድማ እቲ ዘርኢ እኹል ማይ ክረክብ ይገብር
ዙሩጉህ ፕላስቲክ
እዙይ ፕላስቲክ ድማ አብቲ ማይ መእቆሪ ዝንጸፍ ኾይኑ እቲ አብ ግዘ ኽረምቲ ዝተዓቆረ ማይ ብጻሓይ ወይ ድማ እቲ መሬት
ከይሰትዮ ንንውህ ዝበለ ጊዘ ንኽጸንህ ይህግዝ እዩ

አብ ግዘ ኽረምቲ ወይ ድማ አብ ግዘ ማይ መዋህለሊ ማይ ጉድጓድ

ዙሩጉህ ፕላስቲክ እቲ ዝተ ዓቆረ ማይ እቲ መሬት ከይሰትዮ ዝካላከል

በርሚል

ፕላስቲክ ቱቦ ናይ ቲ ማይ ጠብጠብታ
መከፈፈሊ

እዙይ ማለት ሓደ ሓረስታይ ብቀሊሉ ካብቲ አብ ኽረምቲ ወይ ድማ አብ ማይ ጊዘ ዝተዓቆረ ማይ አብ ማይ ዘይብሉ ግዘ
ብቀሊሉ ካብቲ እቋር ማይ ናብቲ መከፋፈሊ በርሜል ብምእታው ብማይ ጠብጠብታ ምህርቱ ከደንፍዕ ይኽዕል እዩ ኢለ ይዓምን

እዙይ ድማ አብዚ ህዚ እዋን ምስቲ ዘሎ ወነን ሕራነን አብ ዝሓጸረ ግዘ ክትግበር ዝኽዕል እዩ ኢለ ይአምን

አብራሃ ገሰሰ

